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Houd 1,5 meter afstand!

 Alleen gealarmeerde eenheden gaan ter plaatse

Uitruk
fase

 Ga ter plaatse met minimale bezetting per eenheid
 Vraag meldkamer “wel of geen besmetting corona”
 Toe te passen PBM’s pas op locatie bepalen

Hanteer

JA Slachtoffer ouder dan NEE

12 jaar (pubertijd)?

Inzet
fase

Nazorg
fase














standaard
inzetvoorstel

Stop en denk na! Gebruik de tabel aan de achterzijde
Beperk het aantal lifeguards bij de inzet
Bepaal PBM’s aan de hand van de tabel (achterzijde)
Trek PBM’s aan volgens de instructie (achterzijde)
Stem de inzet af met externe hulpdiensten / OvD-Red
Neem afstand als je hulp niet direct nodig is

Registreer het incident en de betrokken lifeguards
Gebruik waterdichte porto’s i.v.m. reinigen
Beperk inzet van materiaal en middelen
Reinig en desinfecteer de ingezette materialen
Bepaal of de reddingsbrigade weer inzetbaar is
Meld eventueel ‘buiten dienst’ indien langere tijd niet
inzetbaar i.v.m. bijvoorbeeld reinigen voertuig
 Evalueer de inzet en deel deze kennis!

Optreden bij COVID-19
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12-5-2020
Keuze mondneusmasker FFP2

Gebruik een FFP2 masker alleen bij een hoog risico. Hieronder valt
reanimatie, door de aerosolvorming die dan plaatsvindt. Ook wanneer
dat alleen thoraxcompressie betreft! Is er kans op reanimatie, veelal bij
andere levensbedreigende situaties, zorg dat een hulpverlener op
afstand klaar staat om met FFP2 masker over te nemen.
Nazorg lifeguard






Evalueer de inzet met de betrokken lifeguards en
leidinggevenden
Stel verbeterpunten en leerpunten vast
Communiceer deze punten intern met alle lifeguards
Schakel indien nodig TCO in
Kans op blootstelling lifeguard aan COVID-19

Is er een kans op besmetting door blootstelling aan COVID-19 zonder
gebruik van de vereiste PBM’s meld dit dan direct uw eigen huisarts.
Registreer dit bij de hulpverlening. Zijn er jonge leden betrokken breng
dan ouders / begeleiders op de hoogte. Laat de lifeguard ook indien van
toepassing de eigen werkgever op de hoogte brengen.

!BELANGRIJK!
Het gebruik van PBM’s is sterk afhankelijk van de kennis van
deze producten. Zorg dat je voor de inzet op de hoogte bent van
leverancier specifieke gebruiksinstructies. Deze kunnen soms
afwijken van elkaar. Ook de gebruiksduur kan mogelijk variëren.
Het blijft de verantwoordelijkheid van de lifeguard zelf om de
juiste PBM’s tijdig op te zetten of de inzet te staken op basis van
het niet voorhanden hebben van de juiste middelen.

Reanimatie MET vereiste PBM’S
Tot pubertijd normaal reanimatieprotocol
Bij twijfel volwassenenprotocol aanhouden
Beperk aantal hulpverleners tot 2 (>1,5 meter)
Kom nooit aan het hoofd van het slachtoffer
Geen reactie na aanspreken en aanschudden
aan de schouders
Vraag om assistentie bij de centraalpost of
ambulancedienst / vraag om AED
Open NIET de luchtweg!

Controleer ademhaling door alleen te kijken

Geef MET PBM’S continue borstcompressie
Geef geen mond-op-mond / maskerbeademing
Zet AED in en hervat continue
borstcompressie tot komst ambulancedienst
Neem afstand (>1,5 meter) of verlaat de ruimte
Assisteer alleen indien gevraagd

Reanimatie ZONDER vereiste PBM’S

